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Nieuwjaarstoespraak
burgemeester Frank Dales

Kappers in financiële nood
door gedwongen sluiting

Oud burgemeester van
Velsen Franc Weerwind
wordt minister

REGIO MEDIA GROEP

Verleiding nieuwjaarsduik te groot
IJmuiden - Het strand liep zaterdagmiddag aardig vol met mensen die
een frisse neus kwamen halen of even
uit wilden waaien. Ondanks het dringende advies om op nieuwjaarsdag
niet zelfstandig de zee in te gaan, kon
een aantal bezoekers de verleiding
niet weerstaan. Met een zeewatertemperatuur van 7,5 graden en de
uitzonderlijke buitentemperatuur van
13 graden was het prima te doen.
Foto’s: Erik Baalbergen en Ton van
Steijn
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Jaaroverzicht 2021 in deze editie
Velsen - Van de eerste coronavaccinaties in januari tot wederom een
lockdown in december. Het was weer
een bijzonder turbulent jaar. Maar
natuurlijk gebeurde er meer in 2021
dan alleen de coronaperikelen. Een

aantal opvallende hoogte- en dieptepunten hebben we op een rij gezet
in ons jaaroverzicht. In deze editie
blikken we daarmee nog eenmaal
terug op het afgelopen jaar. Intussen
kijken we natuurlijk ook vooruit en

hopen we op vooral veel hoogtepunten in 2022. Namens het hele
team van De Jutter|De Hofgeest een
voorspoedig nieuwjaar gewenst en
veel leesplezier met ons
jaaroverzicht!
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Winactie bij inzamelen
kerstbomen dit jaar
Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren van kerstbomen
niet alleen 50 cent, maar ontvangen ze ook een lootje
waarmee mooie prijzen te winnen zijn. De kerstbomen
kunnen op 7 januari 2022 op acht plekken in Velsen
worden ingeleverd.
Bij elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangen kinderen
50 cent en een lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. Er wordt
50x 10 euro uitgeloot en 1x de hoofdprijs van 500 euro. Dit
bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas
of aan een goed doel.

Foto: Dennis Gouda

Nieuwjaarstoespraak
burgemeester Frank Dales
In een lege Burgerzaal van het gemeentehuis gaf
burgemeester Frank Dales zaterdag 1 januari
een nieuwjaarstoespraak. Deze werd live uitgezonden via RTV Seaport.

Heeft u de nieuwjaarstoespraak gemist of wilt u
deze nog een keer terugkijken of teruglezen kijk
dan op www.velsen.nl.

Aanplant nieuwe bomen langs Pontweg
in Velsen-Noord
Vanaf 18 januari worden er 150 nieuwe
bomen geplant op de Pontweg. Deze vergroening is onderdeel van het in 2019
vastgestelde Landschaps- en compensatieplan Net op Zee en wordt gefinancierd
door TenneT. Deze aanplant geldt als
compensatie voor het weghalen van bomen en groen langs de Zeestraat.
Voor de bouw van het transformatorstation
op het voormalige Tata Steel terrein liet TenneT in 2019 bomen en groen weghalen. De
bouw van dit station is nodig om de windmolenparken, die op de Noordzee worden
gebouwd, aan te sluiten op het nationale
hoogspanningsnet. Volgens de Wet natuurbescherming moet de kap binnen drie jaar
worden gecompenseerd.
Compensatie
De gemeente heeft ervoor gekozen een deel
van dit groen langs de Pontweg te laten terugkeren. Tijdens de werkzaamheden, die
ongeveer een maand zullen duren, houdt de
aannemer De Bie Buitenwerk zoveel mogelijk
rekening met het verkeer. Indien nodig worden verkeersbegeleiders ingezet. De compensatiewerkzaamheden worden gecombineerd
met werkzaamheden voor het jaarlijks terugkerende project ‘renovatie plantsoenen’.
De afgelopen jaren zijn langs de Pontweg veel
iepen uitgevallen door de iepziekte, hierdoor
is de groene buffer tussen de industrie en
Velsen-Noord behoorlijk uitgedund. Om de

buffer weer compleet te maken, planten we
bosplantsoenen en bomen, zoals populieren,
berken en eiken. Daarnaast planten we ook
nieuwe bomen in de berm tussen de rijbaan
en het fietspad. In de berm komen drie verschillende resistente iepen die goed tegen
wind, zout en zeewind kunnen.
Herplanten jonge boompjes
De groenstrook aan de oostkant tussen het
fietspad en het bedrijventerrein wordt aangevuld met jonge boompjes uit het Wijkeroogpark. Deze boompjes worden gerooid in verband met het tijdelijke werkterrein voor de
aanleg van de elektriciteitskabels. Een paar
honderd meter verderop krijgen de bomen
een nieuwe plek. De extra bomen ter compensatie worden vanaf de kruising Noordersluisweg/Pontweg tot ongeveer 80 meter voor de
pontopgang geplant.

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 7 januari 2022 van 13:00 tot 17:00
worden ingeleverd op acht plekken verspreid door Velsen.

IJmuiden:
- Parkeerplaats Planetenweg bij basisschool De Zefier
- Plein 1945
Santpoort (-Noord en -Zuid):
- Parkeerplaats Sportlaan Santpoort zuid
- Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord
Driehuis:
- Station Driehuis parkeerplaats
Velsen-Noord:
- Stratingsplantsoen
Velserbroek:
- Winkelcentrum Velserbroek
Velsen-Zuid:
- Velserburch

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen met de winactie. Uiteraard mag iedereen
bomen inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent per boom.
Bij voorkeur worden er alleen bomen zonder kluit gebracht. Alle voorwaarden van de
winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie.
Coronamaatregelen
Deze kerstboominzameling organiseren we onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Mochten de maatregelen strenger worden, zullen we communiceren of de
inzameling nog steeds door kan gaan. De inzameling verloopt verder coronaproof.

AGENDA VAN DE SESSIES
13 januari 2022
Stadsschouwburg
De raad staat voor het vraagstuk in welke
vorm de gemeente Velsen de functie van de
Stadsschouwburg wil voortzetten. De raad
gaat in debat over het voorstel van het college voor de schouwburg om een keus te maken voor een scenario. In december heeft de
raad ook gesproken met enkele toekomstige
gebruikers om zich goed te laten informeren.
Startdocument Delftplein
De gemeente Haarlem heeft gevraagd of

Velsen samen met Haarlem en woningcorporatie Elan woningen wil bouwen rond het
Delftplein, namelijk 350 woningen, waarvan
60% sociale huurwoningen en 40% middeldure koop- en huurwoningen. Het gebied ligt
namelijk op de grens van de gemeente Haarlem en Velsen. Er wordt nu alleen een besluit
gevraagd over de deelname van Velsen aan
het plan. Later worden de plannen concreter
uitgewerkt.
Beschermd wonen
Vanaf 1 januari 2023 zijn alle gemeenten
stapsgewijs zelf financieel verantwoorde-

lijk voor de taak Beschermd Wonen. Het
regionale kader dat wordt besproken in deze
sessie is de basis voor het lokale beleid en de
lokale uitvoering voor Beschermd Wonen, in
samenhang met Maatschappelijke Opvang
en Vrouwenopvang. De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en
Zandvoort gaan deze voorzieningen gezamenlijk inkopen. Daarom is een regionale
verwervingsstrategie opgesteld, die op
hoofdlijnen beschrijft wat de gemeente wil
bereiken met de inkoop. In deze sessie wordt
meer informatie gegeven over de nieuwe

vorm van samenwerking, de financiën en de
sturingsmogelijkheden.
Regionale samenwerking
De raad heeft de afgelopen periode samengewerkt met de buurgemeenten. Dat ging
niet altijd even gemakkelijk. De raad heeft
enkele uitgangspunten geformuleerd zoals
dat inhoud leidend moet zijn, het proces
eenvoudig en dat Velsen een betrouwbare en
evenwichtige samenwerkingspartner moet
zijn. Enkele opties over de toekomstige regionale samenwerking worden besproken.
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Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen

Informatie over testen
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

bekleding, bouwen laad- en loskuil
(28/12/2021) 76947-2021

IJmuiden:
• Breskensstraat tegenover 2, plaatsen
tent (tijdelijk 2 jaar) (27/12/2021)
153637-2021
• IJmuiderstraatweg 149 , plaatsen dakopbouw (30/12/2021) 154841-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg 12, uitbreiden gebruik jeugdactiviteiten (28/12/2021)
154206-2021
• Banjaertstraat 13, bouwen verdieping en verbouw naar 4 woningen
(31/12/2021) 155275-2021

Ingediende aanvraag ontheffing
werkzaamheden buiten reguliere
werktijden APV artikel 4:4

Driehuis
• Van Lenneplaan 10, plaatsen aanbouw
met dakterras (29/12/2021) 1543822021
• Lenneplaan 52, plaatsen dakopbouw
(30/12/2021) 154933-2021

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Strandweg 16, veranderen gevel-

Velserbroek
• Rijksweg 287, legaliseren tijdelijk (3
maanden) plaatsen tent (28/12/2021)
139574-2021

Driehuis
• Van den Vondellaan 100,(station
Driehuis), aanpassen perronhoogte
conform Europese norm P76 (toegankelijkheid) in de nachten van 17 t/m
21 februari 2022 en 24 t/m 28 maart
2022 (17/12/2021) 149224-2021

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
• Strandweg 16, veranderen gevelbekleding, bouwen laad- en loskuil

(28/12/2021) 76947-2021
Santpoort-Noord
• Vlugthovenstraat 2, vergroten woning,
plaatsen pv-panelen (28/12/2021)
144254-2021
Velserbroek
• Westlaan 25 - 25B, plaatsen toegangshek (28/12/2021) 146335-2021

Aanwijzing gemeentelijk monument
Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 178
(woonhuis)

Overige bekendmakingen
•
•

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Oostbroekerweg 17A, bouwen tijdelijke (10 jaar) speelhal (28/12/2021)
103502-2021

Verleende exploitatievergunningen
APV artikel 2:15
IJmuiden
• Snelliusstraat 21 B , “Coffeeshop Scolo” (28/12/2021) 152624-2021

Groot onderhoud Zeeweg
Individuele gehandicaptenparkeerplaats:
- Driehuizerkerkweg 79, Driehuis
- Tulpenstraat 25, Santpoort-Noord
- Mercuriusstraat 114, IJmuiden

Een papieren versie van de bekendmakingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger,
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt
u naar het gemeentehuis.

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Zwaantje in de ringen
Midden jaren zeventig van de vorige eeuw gaven we
zelf aan onze groepen (klassen) gymlessen in de eigen
gymzaal van de Marnixschool. Ook teamleden zonder
bevoegdheid voor het geven van gymlessen. Nou ja…
gymlessen… spelletjes is een beter woord. Ik deed
vaak matbal, of zitvoetbal. Ik zette twee matten rechtop
aan weerskanten van de zaal. Dat waren de doelen. De
teams voetbalden tegen elkaar in het eerste geval, of
de kinderen zaten op de grond en moesten al schuifelend de bal tegen de matten zien te schieten. Ik stond
op een gymbank, als scheidsrechter. Het stelde niets
voor maar men bewoog in ieder geval. Aan gebruik van
gymtoestellen, zoals brug, rekstok, wandrek, touwen
en ringen, waagde ik mij niet. Ook al was ik bevoegd.
Een paar keer per jaar zette ik alle gymtoestellen uit en
dan gingen we apenkooien. Een soort tikspel.
Een vrouwelijke collega bedacht op een dag een
gymles met oefeningen aan de ringen. Zwaaien,
draaien, duikelen, handstand in de ringen enzovoort.

Maar ook zittend in de ringen als een schommel. De
voeten en benen van de kinderen moesten in de twee
ringen gestoken worden waarna de touwen iets
omhooggetrokken werden. Daarna handen aan de
ringen en voorover duikelen en zich aan beide ringen
vasthouden.
Mijn (vrouwelijke) collega besloot het even voor te
doen. De ringen waren op borsthoogte. Zij schoof
achteroverhangend, haar voeten door de ringen en
trok zich op om in de ‘schommel’ te gaan zitten. De juf
duikelde voorover, zich vasthoudend aan de ringen,
met voeten in diezelfde ringen en liet zich zakken,
waardoor een soort vogelnestje, ‘zwaantje in de ringen’,
ontstond. Helaas was ze vergeten haar schoenen uit
trekken. Daardoor lukte het niet om na afloop haar
voeten uit de ringen te krijgen. Ze hing ondersteboven.
Wanhopig vroeg ze een leerling een collega te roepen
om te komen helpen.
Het was net pauze en ik zat met een mannelijke collega
in de koffiekamer. De leerling kwam binnen en zei:
”Onze juf vraagt of u even komt, ze zit vast in de ringen
en kan er niet uitkomen”.
Aangekomen in de gymzaal, zagen wij onze collega
ondersteboven, het hoofd naar beneden, met haar
voeten vast in de ringen hangen. We moesten lachen
en hebben haar even laten hangen. Daarna lieten we
de ringen zakken, waardoor ze haar voeten uit de
ringen kon halen.
Gelukkig had ze een broek aan en geen rok.
Ik ben ‘Zwaantje in de ringen’ nooit vergeten.

Redelijk drukke jaarwisseling
op spoedeisende hulp RKZ
Regio - Tijdens de jaarwisseling zijn
elf patiënten behandeld op de
spoedeisende hulp van het Rode
Kruis Ziekenhuis. Dat zijn er veel
meer dan vorig jaar, toen zes patienten op de SEH terecht kwamen.
Drie patiënten zijn in de nieuwjaarsnacht behandeld aan brandwonden

veroorzaakt door vuurwerk. Zij
hadden geen operatie nodig en
hoefden niet opgenomen te worden.
Allen waren meerderjarig.
Naast brandwonden zag de SEH ook
een aantal patiënten door alcoholvergiftiging. Er werden geen COVID
patiënten opgenomen.

Archieffoto: Bos Media Services

Brandweer zorgt nu altijd
zelf voor bluswater
Regio - Alle gemeenten in de regio Kennemerland hebben de contracten
met de brandweer voor het gebruik van de brandkranen opgezegd.
Geleidelijk zullen de brandkranen in de komende jaren uit het straatbeeld gaan verdwijnen. De brandweer maakt al enige tijd van watertankwagens om voldoende bluswater beschikbaar te hebben.
Zo’n watertankwagen kan 17.000
liter bluswater vervoeren, Brandweer
Kennemerland heeft er al geruime
tijd vier ter beschikking. Die zijn
inmiddels vervangen door modernere versies, in de komende tijd
komen er nog eens vier bij. Daarnaast heeft de brandweer al langere
tijd de beschikking gehad over een
kleiner waterreservoir in de tankautospuiten. Daarin bevindt zich
voldoende water om de bluswerkzaamheden in de eerste minuten
mee te kunnen uitvoeren.
Om ervoor te zorgen dat er altijd
voldoende bluswater aanwezig is, zal
voortaan met meer voertuigen tegelijk uitgerukt worden. Op basis van
alle brandmeldingen in de jaren
2015-2020 verwacht men in 2022
ongeveer 235 keer uit te rukken naar

een (melding van) woningbrand met
twee tankautospuiten en daarnaast
nog ongeveer 90 keer naar andere
soorten gebouwen met twee
tankautospuiten en een
watertankwagen.
Door geen gebruik meer te maken
van de brandkranen wordt het
waterleidingnet niet onnodig belast.
Bij de brandweerkazernes blijven wel
enkele brandkramen beschikbaar om
de watertankwagens te kunnen
vullen. Dat gebeurt weliswaar ook
met leidingwater, maar het gaan dan
om vulpunten die met de betrokken
gemeenten en drinkwaterbedrijven
zijn afgestemd.
Bij het vullen van de wagens is, in
tegenstelling tot de situatie bij bluswerkzaamheden, geen hoge waterdruk nodig.
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Kappers in financiële nood
door gedwongen sluiting
Velsen - Voor kappers is met name de decembermaand doorgaans heel erg druk. Vorige maand moesten ze
echter abrupt de deuren sluiten, nadat de regering opnieuw een lockdown instelde. Voor veel ondernemers in
deze branche was daarmee de maat vol. De financiële reserves slinken in rap tempo en menig bedrijf staat op
omvallen. Alle reden voor een landelijke actie, waaraan ook kappers in de gemeente Velsen deelnamen. We
namen een kijkje bij enkele kapperszaken om te horen hoe het hen momenteel vergaat.
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Geen rellen met
Oud en Nieuw
op Plein 1945
IJmuiden - Uit vrees voor ongeregeldheden stelde de gemeente rond
de jaarwisseling cameratoezicht in
op Plein 1945. Gedurende de periode
van vrijdagmiddag 12.00 uur tot
zaterdagmiddag 12.00 uur werd het
plein met behulp van een camerasysteem bewaakt. Dat heeft vruchten
afgeworpen, want van incidenten is
hier geen sprake geweest. Burgemeester Frank Dales: ,,Op Plein 1945
is het gelukkig rustig gebleven. Het
cameratoezicht droeg hier ongetwijfeld aan bij.’’

Passanten zetten hun handtekening bij Angela’s Haarmode om de landelijke actie van de kappers te ondersteunen.
Foto: Bos Media Services

Door Raimond Bos
De eerste stop maken we bij winkelcentrum Velserhof in IJmuiden. Hier
is op nummer 111 Nikki’s kapsalon
gevestigd. Op het raam hangt de
bekende poster van Citymarketing
Velsen met de tekst ‘Koop, eet en
bezoek lokaal’. Een pamflet op de
deur van de kapperszaak toont de
afbeelding van een mondkapje, met
daarbij de tekst ‘Niet verplicht, wel
gewenst’. Binnen is echter alles
donker en de deur zit op slot. Hier
heeft men de actiedag dus niet
aangegrepen om het publiek
persoonlijk te confronteren met de
schrijnende situatie binnen de
kappersbranche. Als we later op de
dag proberen om telefonisch contact
te krijgen met de eigenaresse van de
zaak, slagen we hier niet in.
Wat verderop, aan de Kennemerlaan
33, bevindt zich Angela’s Haarmode.
Al 26 jaar runt kapster Angela de
Beurs hier haar bedrijf. Ze staat op
deze dag voor de winkel en deelt
verse cake en warme chocolademelk
uit. Ook medewerksters Tessa en
Charissa zijn aanwezig. Uit een
speaker klinkt muziek en op de
kraam ligt een boek waarin mensen
hun handtekening kunnen zetten.
Dat de kapsalons niet als essentiële
bedrijven worden gezien, steekt
Angela. ,,De kappers worden tijdens
elke persconferentie van de regering
nadrukkelijk genoemd. Hoe essentieel wil je het hebben? Een drankenhandel mag wel open gaan. Waarom
is drank essentieel? Je zou er zelf
haast van aan de drank gaan!’’
Veel mensen gaan ervan uit dat de
kappers gecompenseerd worden
voor het verlies aan inkomsten, maar
dat blijkt toch iets anders te liggen.
Toen in 2020 de eerste lockdown een
feit was, vulde Angela, zoals veel van
haar collega’s, op het aanvraagformulier voor overheidssteun in dat
het gemis aan inkomsten honderd

procent was. Ze kreeg op basis
daarvan inderdaad geld uitgekeerd,
maar: ,,In de periode daarna zijn we
langer opengegaan dan normaal. We
hebben toen dus ook meer omzet
gedraaid dan normaal. Daardoor
hadden we te veel omzet en nu
moeten we al het ontvangen geld uit
de eerste periode weer terugbetalen.
Daar zit ik nog jaren aan vast.’’ Omdat
de zaak in totaal vorig jaar 22 weken
dicht is geweest, teert Angela nu
behoorlijk in op haar eigen reserves.
We rijden door naar Oud-IJmuiden
en nemen een kijkje bij Hairplace.
Deze kapsalon sleepte al meerdere
keren de award in de wacht voor
‘Leukste kapsalon van Velsen’ en wist
zelfs de provinciale lijst aan te
voeren. Ook hier een gesloten deur,
hoewel het licht brandt en alles er op
duidt dat er wel iemand aanwezig is.
Dat blijkt te kloppen, horen we als
we naderhand even bellen met eige-

naresse Esmée. Ze vertelt: ,,Ik was
misschien net even de deur uit, maar
ik was donderdag wel aanwezig in de
zaak. Er is altijd wel iets te doen, ook
als we geen klanten mogen
ontvangen. Administratief werk of
het klaarzetten van pakketjes die
door klanten besteld zijn.’’
Esmée runt het bedrijf samen met
Brahim, de zaak bestaat al sinds
1997. Waar ze aanvankelijk nog
goede hoop hadden dat de kappers
open mochten blijven rond de feestdagen, bleek dat toch uiteindelijk
anders te zijn. Esmée: Mensen willen
graag dat hun haar goed zit. Als je
lang met een onverzorgd kapsel
moet rondlopen, maakt dat je
onzeker. Op de zaterdag dat bekend
werd dat we toch weer moesten
sluiten, wilde iedereen nog even snel
langskomen, maar dat gaat natuurlijk
niet. Je kunt niet meer doen dan je
kunt.’’

Aan de handtekeningenactie doen
Esmée en Brahim bewust niet mee.
,,Ik hou sowieso niet van demonstraties, die geven me een negatief
gevoel. Je kunt wel op je kop gaan
staan, maar als de politiek zegt dat
we dicht moeten, ga je daar toch
niets aan veranderen. Het is niet
prettig dat we dicht moeten, maar
we zijn een sterk bedrijf. We hebben
nu tijd om de zaak op te knappen.
We zijn heel druk bezig en we blijven
positief.’’
Inwoners van Santpoort-Noord die
geregeld in de Terrasweg komen, kan
het niet ontgaan zijn: Tjeerd
Meinema Coiffures heeft de hele
etalageruit van de kapsalon gebruikt
om het ongenoegen over de
gedwongen sluiting kenbaar te
maken. ,,Wij gaan kapot’’, staat op de
pamfletten te lezen. En: ,,Voor ons
gezin zijn we wél essentieel.’’ In de
winkel zijn kapsters Iris en Jessica
aanwezig om telefoontjes van
klanten aan te nemen. Juist als we de
zaak bezoeken, belt een klant spontaan op om het bankrekeningnummer op te vragen. Ze trekt zich
het lot van de kapsalon aan en wil
een donatie doen om het bedrijf
overeind te houden. Een mooi
gebaar, dat bovendien hard nodig
blijkt te zijn.
,,We worden kaalgeplukt, onze eigen
middelen worden nu leeg getrokken’’,
zegt Sabine Meinema. Ze vervolgt:
,,We krijgen geen tegemoetkoming
omdat we in de periode tussen de
lockdowns te veel omzet hebben
gedraaid. Wel zijn we vorig jaar
begonnen met het aanbieden van
abonnementen. Daarmee creëer je
wat liquiditeit.’’ Dat de hele etalageruit vol pamfletten hangt, is een
bewuste keuze. Het pand bevindt
zich naast de goed lopende bakkerszaak van Ben Vreman, waar de
klanten dagelijks buiten voor de deur
in de rij staan. Al die mensen zien dus
ook de noodkreet van de kapsalons
heel nadrukkelijk hangen. ,,Duidelijker kan ik het niet maken’’, aldus
Sabine.

De etalageruit van Tjeerd Meinema Coiffures hangt vol met pamfletten die verwijzen naar de actie van de kappers. Foto:
aangeleverd
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Nieuwe service Brantjes Makelaars
IJmuiden/regio - Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor Brantjes
Makelaars. Het was het eerste volledige kalenderjaar waarin het bedrijf
haar service aanbood vanuit 5 vestigingen, waaronder het kantoor aan
het Marktplein in IJmuiden. Het was ook het jaar waarin een nieuwe
service van start ging.

Het kantoor van Brantjes Makelaars in IJmuiden. Foto: aangeleverd

Vastgoedbeheer
Sinds vorig jaar biedt Brantjes ondersteuning aan eigenaren van één of
meerdere woningen of grotere
complexen. De makelaar kan het
technisch, administratief en finan-

cieel beheer tot in de puntjes
verzorgen en maakt heldere
afspraken die juridisch goed geregeld zijn. Dit doet de makelaar
inmiddels voor een flink aantal eigenaren. Daaronder zijn ook particu-

lieren die maar één woning tijdelijk
of permanent willen verhuren.
Woningmarkt
In de markt van particuliere koop en
verkoop heeft de makelaar een
stevige positie ingenomen. Brantjes
is een bekende naam in de IJmond,
Wormerland en de Zaanstreek. Maar
in een krappe woningmarkt kan ook
Brantjes niet toveren. Marnix Bartelink, vestigingsmanager in IJmuiden:
,,Wie op zoek is naar een woning,
moet geduld en geluk hebben. De
kansen liggen anders dan een paar
jaar geleden. Juist nu is het goed om
je te laten adviseren door een makelaar. We zetten ons tot het uiterste in
om onze klanten van dienst te zijn.”
Tijdelijk 50% korting
Voor eigenaren die hun woning
willen verkopen, biedt Brantjes
Velsen tijdelijk korting van maar liefst
50%. De korting geldt voor de
verkoopkosten van een particuliere
woning, dat zijn de kosten voor het
in de verkoop nemen van de woning
en de makelaarskosten. De kortingsactie loopt de hele maand januari en
februari.

D66Velsen presenteert verkiezingsprogramma ‘Kansen in Velsen’
Velsen - D66Velsen heeft haar
verkiezingsprogramma ‘Kansen in
Velsen’ gepresenteerd. Lijsttrekker
Sander Smeets is blij met het
programma: ,,We hebben veel
inbreng gehad van inwoners, organisaties en onze eigen leden. Het is een
ambitieus en optimistisch
programma. Natuurlijk komen
onderwerpen terug waar D66Velsen
zich altijd sterk voor maakt, zoals
klimaat, onderwijs en woningbouw,
maar er is ook veel aandacht voor
zorg, veiligheid, economie en cultuur.
Ieder hoofdstuk is afgesloten met
concrete speerpunten, samen
vormen zij 66 kansen die D66Velsen
ziet voor Velsen.”
De belangrijkste kansen die
D66Velsen ziet, zullen de komende
weken in deze krant gepresenteerd
en toegelicht worden. Het gaat dan
bijvoorbeeld over betaalbare
woningen voor iedereen, versterking
van groen en luchtkwaliteit en betere
kansen voor iedereen door goed
onderwijs. D66Velsen zet zich ook in

THUIS IN SANTPOORT

Een gat in de Hoofdstraat
Denkt u, zoals gewoonlijk in deze rubriek, een mooi historisch gebouw te
zien, krijgt u een blik op het begin van de Terrasweg.
Op de plek van het huidige adres Hoofdstraat 186 en de ruimte ernaast,
die nu dus toegang tot de Terrasweg biedt, stond in de zeventiende eeuw
etablissement De Groene Valk, een herberg met stal annex wagenhuis.
Begin negentiende eeuw veranderde de bestemming van deze voormalige herberg in een “slachterij-vleeschhouwerij”. Een kleine eeuw lang
zwaaiden in dit gebouwencomplex enkele generaties slagers de scepter.
In 1910 echter brak een hevige brand uit en legde het complex in de as.
En zo ontstond een gat in het gave gebit van de Hoofdstraat.
Aan de linkerzijde werd in hetzelfde jaar een nieuw pand gebouwd,
waarin o.a. elektronicazaak Korstanje een plek vond en nu Egyptisch
restaurant Ramsis is gevestigd.
Het gat werd het begin van een nieuwe weg: de Terrasweg, die ons richting dorpshuis Het Terras voert langs velerlei soorten bebouwing.
Overigens, de naam Terrasweg komt van Het Terras, een onderdeel van de
formele tuin van de voormalige buitenplaats Velserhooft, waar de
Terrasweg nu in feite overheen loopt.
Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

En wat resteert is de schade
Door Arita Immerzeel

De belangrijkste kansen die D66Velsen ziet, zullen de komende weken in deze krant
gepresenteerd en toegelicht worden. Foto: aangeleverd

voor meer preventie, om zwaardere
zorg te voorkomen. Een thema als
verkeersveiligheid bij scholen staat
ook hoog op de agenda.
D66Velsen wil deze kansen samen
met Velsense inwoners, verenigingen
en ondernemers oppakken. Samen
kunnen we werken aan een groener

en eerlijker Velsen, waar iedereen
een woning kan vinden en de lucht
gezonder is. D66Velsen staat voor
een gemeente die iedereen vrij laat,
maar niemand laat vallen.
Het gehele verkiezingsprogramma is
te vinden op D66velsen.nl.

IJmuiden - Op Nieuwjaarsdag was
op diverse plekken schade in de
openbare ruimte zichtbaar, dat door
vuurwerk is aangericht. Op de
Heerenduinweg lag een vuilnisbak
aan flarden op het trottoir. Wandelaars hadden er geen goed woord
voor over. ,,Van opruimen hebben ze
nog nooit gehoord”, klonk het. En:
,,die kan je afschrijven!” Ondanks de
coronamaatregelen omtrent het
afsteken van vuurwerk begon op
oudjaarsdag om vijf uur, bij het
invallen van de avondschemering,
geknal en gesuis als vanouds, zoals
voor de corona. Rondom middernacht werden kinderen wakker van
de enorme vuurwerkbommen die
werden afgestoken en kon men
genieten van veel siervuurwerk. Aan

Het fietspad aan de IJmuiderstraatweg
is door vuurwerk beschadigd.
Foto: Arita Immerzeel

de IJmuiderstraatweg zijn sporen van
de harde knallen, die tot vijf uur in de
ochtend duurden, zichtbaar. Het
fietspad is op twee plekken zwaar
beschadigd. Stille getuigen van
burgerlijke ongehoorzaamheid.

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Wat gaat 2022 ons brengen?
De kerstbomen zijn de deur weer uit en de laatste oliebollen
zijn genuttigd. Het jaar 2022 is begonnen. Vanaf deze plek
wens ik iedereen een mooi, gelukkig en vooral gezond jaar toe.
Vraag die bij veel mensen leeft is hoe dit jaar er dan uit gaat
zien. Blijft het coronavirus ons in zijn greep houden of gaat het
vaccineren opleveren dat kinderen weer naar school kunnen,
bedrijven weer open kunnen of we weer eens naar een feestje
kunnen? Hoopgevend is dat leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs weer naar school kunnen en ook de sportfaciliteiten voor jongeren onder de 18 wat zijn verruimd. Een klein
lichtpuntje, maar zoals we weten “een zwaluw in de lucht,
maakt nog geen zomer”.
We zien, ondanks de grote vlucht die de boostercampagne
inmiddels heeft gemaakt en een afname van de opnames in de
ziekenhuizen, het aantal meldingen van covid-19 weer licht
toenemen. De lockdown waarin we nu nog zitten, is vooral
bedoeld om ons goed voorbereid te laten zijn op wat er moge-

lijk nog komen gaat. De verwachting is nog steeds dat het
hoge niveau van het aantal besmettingen veel vraag naar huisartsenzorg laat ontstaan, de ziekenhuisdruk stijgt. Dat terwijl
de situatie in de zorg benard is omdat daar ook veel uitval is te
zien van personeel. Hoewel het niet met zekerheid is te voorspellen, is de verwachting dat we nog wel een aantal periodes
voor de boeg hebben waarin we ofwel meer ruimte krijgen om
gewoon ons ding te kunnen doen dan wel ons moeten
schikken in beperkingen.

mensen boos zijn. Het is nodig dat
iedereen die het niet makkelijk heeft
met de beperkingen of die er anders
in staan, aandacht krijgen vanuit
hun (sociale) omgeving. Zodat zij
zich gezien, gehoord en herkend
voelen in de last die zij te dragen
hebben en met onze steun weer in
balans kunnen komen.

Dat ademt uit dat er geen einde aan de pandemie lijkt te
komen en we nog steeds van iedereen, jong en oud, werkgever of werknemer, een offer vragen. Dat vraagt ook van ons
allemaal een vermogen om mee te bewegen. “Je kunt de
golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen”. Kortom
laten we in de huidige situatie een aanknopingspunt vinden
om te onderzoeken hoe we er beter mee weten om te gaan en
wat het ons kan opleveren. Dat is hartstikke nodig, omdat
sommige ondernemers de moed in de schoenen is gezakt,
jongeren het gevoel hebben dat hun jeugd weglekt en

Kortom we hebben nodig dat er in
Bert van de Velden (GGD
deze donkere tijden lichtpuntjes zijn. GHOR). Foto: aangeleverd
Als we met elkaar veel lichtpuntjes
maken, kan dat een grote lichtbol worden die weer gaat
stralen in 2022. Een bron van energie voor ons allemaal. Die
ons ertoe brengt om aandacht te geven aan elkaar – niet even
een vluchtig contact – door vragen te stellen, begrip te tonen
en een helpende hand uit te steken. Een schouderklopje of
bemoedigend woord maakt al het verschil. Laten we met
elkaar er gewoon een leuk jaar van maken!
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Vraagtekens rond nachtelijk
incident Zuiderkruisstraat

TYPISCH IJMUIDEN

IJmuiden - In de Zuiderkruisstraat
heeft zich in de nacht van zondag op
maandag een incident voorgedaan.
Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De politie kreeg rond 03.35 uur
het bericht dat er zou zijn geschoten.
Agenten troffen in de straat een man
aan die gewond was aan zijn arm en
hoofd. Hij had echter geen schotwonden. De man verklaarde te zijn
mishandeld en is overgebracht naar

een ziekenhuis voor behandeling van
zijn verwondingen.
Tijdens het onderzoek dat de politie
vervolgens op de betreffende locatie
instelde, zijn geen sporen van een
mogelijk schietincident aangetroffen.
De politie doet nader onderzoek en
heeft eventuele getuigen verzocht
om zich te melden via telefoonnummer 0900 8844.

Prentbriefkaart uitgegeven door het Koning Willemshuis in 1911. De hoofdingang bevindt zich aan de Amstelstraat, links op
de foto. De Kanaalstraat loopt op de foto naar rechts. Foto: Noord-Hollands Archief, collectie van prentbriefkaarten van de
Provinciale Atlas Noord-Holland

Het voormalige geheelonthouderslogement en zeemanskoffiehuis
‘Koning Willemshuis’
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon een van de mooie taferelen
die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor
het voormalige geheelonthouderslogement en
zeemanskoffiehuis ‘Koning Willemshuis’.
Door Erik Baalbergen
Het markante Koning Willemshuis stond tot in de Tweede
Wereldoorlog op de zuidwesthoek van de Kanaalstraat en
de Amstelstraat. Het logement vormde tientallen jaren
lang een rots in de branding voor zeelieden, drenkelingen
en niet-varende IJmuidenaren. Een duikje in de
geschiedenis.
Drankmisbruik
In 1863 richt de hervormde predikant Adama van Scheltema in Amsterdam de Christelijke Wijkvereeniging op.
Deze vereniging verricht sociale arbeid in de verpauperde
wijken van de Jordaan in Amsterdam. Bestrijding van
drankmisbruik speelt daarbij een grote rol. De benodigde
gelden komen van donaties. Aan de Egelantiersstraat
opent de vereniging in 1864 het Koning Willemshuis voor
haar werkzaamheden. Jarenlang zet de ‘Nationale Christen
Geheelonthouders Vereeniging’ rond en vanuit dit Amsterdamse Koning Willemshuis de activiteiten voort.
Ter bestrijding van drankmisbruik onder zeelieden wil de
vereniging in IJmuiden een ‘koffiehuis met nachtverblijf,
waar geen sterke drank geschonken wordt’ bouwen. Naast
het tegengaan van drankmisbruik beoogt de vereniging
‘morele en geestelijke verheffing’ van de IJmuidenaren, als
tegenwicht voor de vele kroegen in IJmuiden. ‘In
IJmuiden, waar dagelijks zooveel verkeer is van zeevolk,
bestaan wel veertien herbergen, maar geen enkel volkskoffiehuis, waar de bezoeker eenvoudige, maar goede
spijs en drank en behoorlijke nachtleger vindt, zonder
bloot te staan aan de verleiding van den sterken drank.’
Tehuis voor zeelieden
Het tehuis voor zeelieden komt er met financiële steun
van rijke Amsterdammers. In 1892 koopt Adama van
Scheltema grond in IJmuiden, op de hoek van de Amstelstraat en de Kanaalstraat. De Haarlemse architect J.
Wolbers ontwerpt een gebouw met ruime zalen en vijftien
slaapvertrekken. Jonkvrouw Van der Goes, oprichtster van
de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, legt
op 19 juni 1893 de eerste steen. Op 10 januari 1894 opent
het logement haar deuren. De vereniging spreekt jarenlang over ‘Zeemansrust’ en het ‘Zeemanshuis in IJmuiden’,
maar op de gevel prijkt de naam ‘Koning Willemshuis’.
Deze naam krijgt het ook in de volksmond. De officiële
inwijding vindt plaats op 8 mei 1894, op de vierde
verjaardag van de IJmuidensche Onthouders Vereeniging
en exact dertig jaar na de inwijding van het Koning
Willemshuis in Amsterdam.

Miss Woodman
Het Koning Willemshuis trekt in november 1894 een
Engelse dame aan als directrice. Miss Edith Woodman is
sinds 1893 namens het ‘British Mission to Deep-Sea
Fishermen’ in IJmuiden actief voor de hier overnachtende
Engelse zeevissers. Zij komt tijdens de bouw regelmatig
buurten. De Britse vereniging “leent” miss Woodman uit
aan het Koning Willemshuis. Onder haar leiding vinden
hier zowel Engelse als Nederlandse zeevissers warmte,
maaltijden en onderdak.
Ondanks dat er geen alcohol wordt geschonken wordt het
volkskoffiehuis druk bezocht door zeelieden en IJmuidenaren. Voor schappelijke prijzen vinden zij hier een kop
koffie, alcoholvrije drank, een broodje kaas en onderdak.
Het Koning Willemshuis vormt daarnaast een eerste
opvang voor schipbreukelingen. In 1897 wordt het logement uitgebreid met vijftien kamers, drie ziekenkamers en
een grote gehoorzaal. De exploitatie wordt bekostigd met
de verhuur van zaalruimte voor vergaderingen en aan
verenigingen. Onder meer zijn hier de eerste plannen voor
Voetbal Vereniging IJmuiden ontwikkeld en is het de
bakermat van Damclub IJmuiden. Ook heeft het Witte
Kruis haar magazijn in het gebouw. Conciërges zijn achtereenvolgens de heren Bos, Nielsen, Meijnsma en Van der
Veer.
Zeemansrust
Miss Woodmans werk is zo succesvol, dat de Britse vereniging waar ze voor werkt een eigen zeemanshuis voor
Engelse zeevissers laat bouwen aan de Bik en Arnoldkade.
Dit ‘House for Sailor’s Rest’ komt ook onder haar leiding.
Na de Eerste Wereldoorlog neemt de Amsterdamse
Vereeniging Zeemansrust dit logement over en krijgt het
de naam ‘Zeemansrust’. Deze vereniging laat in 1929 een
nieuw onderkomen op de hoek van de Trawlerkade en
Haringkade bouwen. Zeemansrust wordt in 1953
opgeheven.
Einde van het Koning Willemshuis
Terug naar het Koning Willemshuis. In 1921 koopt de
IJmuidense afdeling van de Christelijke Jonge Mannen
Vereeniging (IJCJMV) ‘Het Mosterdzaadje’ het Koning
Willemshuis aan de Amstelstraat. Het gebouw blijft een
onderkomen voor zeelieden. Het komt onder leiding te
staan van de IJmuidense fotograaf Leo P. Tismeer, medeoprichter van de IJCJMV, en zijn vrouw. Na jaren van bloei
heeft deze vereniging moeite om het logement tijdens de
crisisjaren te exploiteren en biedt zij in 1936 het Koning
Willemshuis openbaar te koop aan. Hiermee komt een
einde aan het tehuis voor zeelieden. De koper is de heer
W. Appel, die in die jaren heel wat percelen en panden in
IJmuiden opkoopt. Het gebouw wordt sporadisch
verhuurd voor activiteiten als bazaars. Tijdens de mobilisatie in 1939 biedt het gebouw tijdelijk onderdak aan de
Hervormde kleuterschool, wiens eigen gebouw aan het
Enschedeplein bezet wordt door soldaten.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het Koning
Willemshuis op last van de bezetter gesloopt. Het perceel
en het stukje Amstelstraat waaraan het Koning Willemshuis stond tussen de Kanaalstraat en het voormalige
Willemplein hebben plaats gemaakt voor rijtjeswoningen.
Niets in het huidige straatbeeld herinnert nog aan het
Koning Willemhuis.

Uit handen van de accountadviseur van BOVAG, Levien Meiresonne, ontving
directeur van Velserbeek, Johan van der Horst, een speciale oorkonde.
Foto: aangeleverd

Automobielbedrijf Velserbeek
75 jaar lid van BOVAG
Velsen/Haarlem - Automobielbedrijf Velserbeek uit Velsen viert dit jaar
een wel heel bijzonder jubileum: het automobielbedrijf is maar liefst 75
jaar aangesloten bij BOVAG. Uit handen van de accountadviseur van
BOVAG, Levien Meiresonne, ontving directeur van Velserbeek, Johan van
der Horst, een speciale oorkonde.
Velserbeek staat al decennialang
bekend als een alom gewaardeerd
bedrijf dat garant staat voor kwaliteit,
betrouwbaarheid en garantie. ,,Die
drie kernwaarden zijn precies waar
bij BOVAG aangesloten bedrijven
voor staan’’, aldus Han ten Broeke,
algemeen voorzitter van BOVAG.
,,Zekerheid en vertrouwen zijn voor
klanten van groot belang, Velserbeek
biedt dat bij uitstek. En is daarom al
75 jaar aangesloten bij onze
vereniging.’’
Historie BOVAG
BOVAG bestaat sinds 6 mei 1930.
Veertig garagehouders spraken op
die dag in het Utrechtse café-restaurant ‘Noord-Brabant’ over hun gezamenlijke belangen en besloten zich
te verenigen. Die avond werd de
Bond van Automobielhandelaren en
Garagehouders geboren. In de loop
der jaren sloten ook vele andere
bedrijven zich aan, zoals tweewielerspecialisten, rijscholen, caravanbedrijven, wasstraten, tankstations etc.
De welbekende BOVAG-garantie
voor gebruikte auto’s werd in 1965
ingevoerd en vijf jaar later volgde
een soortgelijke garantieregeling
voor onderhoud en reparaties.
Inmiddels geldt de BOVAG-garantie
voor vrijwel alle producten en diensten die BOVAG-leden aanbieden.
Historie Automobielbedrijf
Velserbeek
Na WOII opende Joh. van der Horst
(grootvader van de huidige directeur

Johan van der Horst), nadat het garagepand aan de Oranjestraat in
IJmuiden was gebombardeerd,
opnieuw een garagebedrijf aan de
Palmenstraat. Kort hierna in 1946
verkreeg “Garage Joh van der Horst”
het BOVAG- lidmaatschap. In 1952
opende Joh een pand aan de Visserhavenstraat in IJmuiden waar hij
tevens Opel-dealer werd. In 1960
werd door hem besloten een pand
aan de Groeneweg te openen. Hier
werd ook de naam Velserbeek
geboren en ook werd het de Renaultdealer van de gehele IJmond. In 1971
deed zijn zoon Joop zijn intrede als
de nieuwe directeur van Velserbeek.
In 2003 volgde Johan van der Horst
zijn vader Joop op en luidde
daarmee de derde gereratie in
binnen het familiebedrijf. Hetzelfde
jaar is het bedrijf verhuisd naar de
huidige locatie van de Renault vestiging aan de Kleermakerstraat in
Velserbroek. Vanaf dezelfde locatie
kwam hier vanaf 2005 het automerk
Mazda bij. In 2010 is ook een Renault
vestiging geopend aan de Grijpensteinweg in Haarlem. 2013 startte de
uitbreiding naar het automerk
Hyundai, in een aparte vestiging in
Velserbroek. Daarnaast biedt het
Auto Reparatie Centrum (Auto RC)
voor alle andere automerken onderhoud, reparaties en het verhelpen
van storing. Deze vestigingen samen
maken dat Velserbeek service en
mobiltteit garandeert binnen
Haarlem en omstreken.
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LEZERSPOST
Geluidsoverlast
in Santpoort

VELSERBEEK WENST
U EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

Sinds enige weken hoor ik ‘s
nachts een irritant brommend
geluid, alsof ergens een motor
loopt. Ik woon op de Wulverderlaan. Ik heb Santpoort al doorkruist om te kijken of er ergens
werkzaamheden zijn, maar
ontdek ze niet. Ook de
gemeente gevraagd, maar nog
geen reactie.
Weet u misschien wat het is??
Mijn buren zeggen het ook te
horen. Ik zou het graag weten,
maar vooral; wanneer stopt het?!
Overdag valt het niet op, ‘s
nachts des te meer.
Willy van Dijk
06-48863065

LEZERSPOST
Douwe
Egbertspunten

Ook in 2022 staat het
team weer voor u klaar!
Renault Velserbeek
Kleermakerstraat 71
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2
1991 JA Velserbroek
Tel: 023 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

Mazda Velserbeek
Kleermakerstraat 63
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 43
www.mazdavelserbeek.nl

Strand en pier vol zeewier

IJmuiden - Het strand bij IJmuiderslag
ligt vol met bruin zeewier. Ook op de
Zuidpier ligt een zacht tapijt van het
wier, dat daar door golven is neergelegd. Volgens kenners is het Sargassum,
dit is de Latijnse benaming van het
bruine wier. Sargassum vormt in het
Caribische gebied een probleem, want
er is een relatie tussen de stijgende
zeewatertemperatuur en de groei en
bloei van het drijvende zeewier. Aangespoeld op het strand daar, gaat het
uiteindelijk rotten en maakt het kustwater minder zuurstofrijk. In de Caribische gebieden wordt het leven van
vissen en koraal er zelfs onmogelijk
door gemaakt. En het rottende zeewier
jaagt daar ook toeristen weg, door de
stank van zwavel. Zo ver is het gelukkig
hier in Velsen nog niet, maar het is wel
een nieuw aanzicht. Tekst en foto: Arita
Immerzeel

Onlangs heb ik een Kabaaltje
aangemaakt met ‘Gratis af te
halen’. Dit ging om ruim zesduizend Douwe Egbertspunten. Ik
kon er niets mee helaas en ik las
er wel eens over in de advertenties ‘gevraagd’, dus dacht ik: ik ga
ze aanbieden.
Het eerste telefoontje dat ik
kreeg was van een mevrouw
wiens tante dit spaarde voor de
begeleiders die mee gaan met
de mensen naar Lourdes. Om
een bingoavond voor de
mensen te doen en een
cadeautje te kunnen krijgen.
Prima initiatief!
Het tweede telefoontje was van
een mevrouw die dit verzamelde
voor de voedselbank. Ik had de
punten al vergeven helaas, maar
ik heb haar in mijn telefoon
gezet. Waarom? Eigenlijk was ik
niet meer van plan om te sparen,
want ik kan er toch niets mee.
Maar ik vond dit toch een mooi
gebaar om voor ‘haar’ te gaan
sparen, vandaar dat ik haar
nummer (in overleg) heb opgeslagen. Nu zei iemand tegen mij:
‘Dat is een mooie kerstgedachte’.
Ik heb niets met Kerst, dus daar
komt mijn gedachtengoed niet
vandaan. Wel denk ik (en
vandaar mijn ingezonden brief ):
laten we met z’n allen gewoon
gaan sparen voor de minderbedeelden. Koffie koop je toch en
uitknippen kan niet veel moeite
zijn, dacht ik zo? Dan kunnen we
met z’n allen een jaar lang
sparen. Want korter zet
misschien niet zoveel zoden aan
de dijk? Bij deze wil ik dus iedere
inwoner van bijvoorbeeld
Castricum, Beverwijk, Santpoort,
IJmuiden en alles hieromheen
vragen om dit voor de voedselbank mogelijk te maken. Het is
denk ik hard nodig. Ik heb namelijk al tientallen telefoontjes
gekregen van mensen die deze
punten op wilden komen halen
voor de voedselbank.
Spaar ze!
Gegevens inzender bij de
redactie bekend
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Bart Captein neemt Kaasmarkt
aan Kennemerlaan over
IJmuiden - De Kaasmarkt aan de Kennemerlaan 42 heeft sinds deze week
een nieuwe eigenaar. Bart Captein nam het bedrijf over van Gert van
Zelderen en Els Blaauboer, die maar liefst 43 jaar in de winkel te vinden
waren. Bart draaide al anderhalve maand mee in het team en nam ook
alle recepten van de huisgemaakte producten over. De kwaliteit blijft dus
onverminderd hoog.

Bart, hier met vrouw en kindje, groeide zelf letterlijk op tussen de kazen.
Foto: Jeroen van Duijn

Voor de deur van de winkel staat een
feestelijke ballonnenboog. Binnen
liggen alle vertrouwde producten in
de schappen en dat blijft zo. Bart
groeide zelf letterlijk op tussen de
kazen, omdat ook zijn ouders een
kaaswinkel hebben. Met zijn komst
naar IJmuiden blijft het ambacht in
de winkel centraal staan, maar wel
met een hedendaagse twist. Nieuw
in het assortiment is een collectie
speciaalbieren van brouwers uit de
regio: Molenduyn (Santpoort-Noord),
Broer & Zus (Beverwijk), Jopen
(Haarlem) en Uiltje (Haarlem). Een
feestelijke evenement ter gelegenheid van de overname was door de
coronabeperkingen niet mogelijk,
maar een hele reeks feestelijke
aanbiedingen is er wel. Deze week
gingen ook de website www.kaasmarktcaptein.nl en accounts op Facebook en Instagram live. Iedereen die
zich deze maand inschrijft voor de
nieuwsbrief, maakt kans op een
borrelplank ter waarde van vijftig
euro!

GroenLinks presenteert kandidaten
en verkiezingsprogramma
Velsen - De kandidaten van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn bekend. Op de Algemene Ledenvergadering werd naast de kandidatenlijst ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Lijsttrekker Iskandar Sitompul kijkt ernaar uit om met een sterk
team Velsen gezonder, groener en eerlijker te maken.

De volgorde van de kandidaten van GroenLinks Velsen voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Foto: aangeleverd

Sitompul: ,,De afgelopen jaren
hebben we met onze driekoppige
fractie en wethouder hard gewerkt en
veel bereikt. Dan denk ik bijvoorbeeld
aan het Groenstructuurplan en hoe
we de gezondheidseffecten van Tata
Steel en Schiphol hebben aangekaart.
Maar ook aan het Lokaal Klimaatakkoord en het werken aan een
gemeente waar eerlijk delen centraal
staat, waar iedereen kan meedoen.”
Maar volgens Sitompul is er nog veel
te doen: ,,GroenLinks wil Velsen
gezonder, groener en eerlijker
maken. Dat zijn onze speerpunten
voor de komende vier jaar en dé
redenen om GroenLinks te stemmen.
Schonere lucht, een groenere leefomgeving, een eerlijke energietransitie, betaalbare woningen, zorg en
cultuur dichtbij, en inspraak voor
iedereen. We hebben een breed
verkiezingsprogramma met veel
nieuwe ideeën, voor iedereen op
onze site te lezen.”
Sitompul is erg blij met de door de
leden vastgestelde kandidatenlijst.
Het verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst zijn te vinden op
velsen.groenlinks.nl.

Abby (8) brengt verjaardagstractaties aan huis
IJmuiden - Acht jaar oud worden en
voor het tweede jaar op rij je klasgenootjes niet op iets lekkers kunnen
trakteren door de lockdown? Dat was
voor Abby een behoorlijke
teleurstelling.
Gelukkig bedacht haar moeder een
goede oplossing: thuisbezorgen! In
een versierde auto werd Abby
maandag door IJmuiden gereden.
Ze bracht haar traktaties bij haar klasgenootjes thuis en mocht tekeningen, zelfgemaakte cakejes en zelfs
cadeautjes in ontvangst nemen.
Abby vond het geweldig en zei: ..Nu
voel ik mij echt jarig!’’

Franc Weerwind in 2015 toen hij afscheid nam van Velsen. Foto: Karin Dekkers

Oud-burgemeester van Velsen
Franc Weerwind wordt minister
Almere - Franc Weerwind (57) wordt
minister van rechtsbescherming in
het kabinet Rutte IV. Dat is zondagmiddag door D66-leider Sigrid Kaag
bekendgemaakt. Sinds 2015 is hij
burgemeester van Almere, daarvoor
was hij zes jaar lang burgemeester
van Velsen. De naam van Weerwind
werd al langere tijd genoemd in het
kader van de formatiebesprekingen.

In oktober leek het er nog op dat hij
Almere trouw zou blijven, maar
uiteindelijk heeft hij toch besloten de
overstap naar het kabinet te maken.
In een interview met omroep WNL
vergeleek hij begin oktober het
aanbod van een ministerspost met
de oproep om te spelen in het
Nederlands elftal. Sinds 2017 is Weerwind voorzitter van de Fietsersbond.

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de Noord- of Zuidpier op.
En af. Als visser, als wandelaar, als fotograaf of als fietser. Als toerist
of als inwoner van Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker uit
binnen- of buitenland. In deze rubriek in woord en beeld, wat een
pierenwaaier bezighoudt en waarom hij of zij zich op die unieke plek
in de Noordzee bevindt.

Door Arita Immerzeel
Heel koud is het niet, Nieuwjaarsdag op de Zuidpier. Al is de overgang
van het land naar in de zee goed merkbaar. Veel meer wind en her en der
slaan de golven over de rand van de pier. Er lopen veel mensen op de pier
en op het strand. Er wordt duidelijk uitgewaaid en er worden veel frisse
neuzen gehaald. Het meest rauwe uitje van Velsen is erg populair, zeker
nu er niet zoveel keuze is om elders uit te gaan. Een vader legt zijn
kinderen uit, dat ‘op de dijk wordt aan het eind ook gevist.’ Een dijk en
vissers zijn er echter vandaag niet te zien. Tussen de vele wandelaars
bevinden zich enkele fietsers, zoals Rika en Gerrit Wolthuis. De vitale
zeventigplussers fietsten helemaal tot de kop van de Zuidpier, wind en
water trotserend. ,,We waaien even uit, want we gingen pas om twee uur
naar bed vannacht. Ik heb gister oliebollen en appelflappen gebakken en
na onze negatieve zelftesten zijn we naar mijn zoon en zijn gezin gegaan”,
vertelt Rika. ,,En nu, net als iedereen hier, even uitwaaien.”
Gerrit wijst op de zandzuiger, die tussen de Noord- en Zuidpier ligt. ,,Het
is duidelijk een zandzuiger, die daar aan het werk is. Blijkbaar veel uit te
diepen daar.”
Gisteravond deden Gerrit en Rika spelletjes met de kleinkinderen,
vanavond gaan zij voor een gezellig samenzijn naar hun dochter en haar
gezin. ,,Zij gaan morgen op vakantie, we vieren alles maar in klein comité.”
Gerrit en Rika wonen al tientallen jaren in IJmuiden en vinden het leuk
om op de foto te gaan voor Jutter l Hofgeest. Veel IJmuidenaren zullen
het gezicht van Gerrit herkennen van de veerponten over het Noordzeekanaal. ,,Maar we gaan nu snel verder, hoor. Als je stil staat is het toch wel
behoorlijk koud hier, in de wind!”
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KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. hoofdstad van Cuba; 2. verbrandingsrest; 3. halsboord; 4. hoofd van een moskee; 5. telwoord; 6. drukmachine;
7. wintergroente; 8. insect; 9. gedekte tafel; 10. oude lengtemaat; 11. koude neerslag; 16. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam; 18. ambacht; 20. vordering; 21. opstootje; 23. middelbaar economisch en administratief onderwijs (afk.); 25.
gering en niet breed; 26. land in zuidoost Azië; 27. deel van een
fietswiel; 29. zin in het gevecht; 32. uitgangspositie (start); 34.
plechtige belofte; 36 kreeftachtig schaaldiertje; 37. reuzenslang; 39. sierlijke zwemvogel. 40. marterachtig roofdiertje; 42.
zijn geboortedag vieren; 43. larve van de langpootmug; 45.
onderricht; 46. slaapplaats; 51. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 53. roem en aanzien; 54. verwoestende ramp; 55.
parmantig (trots); 56. stevig stuk hout; 57. oevergewas; 59.
deel van de voet; 60. wijnmaand; 62. harde steensoort; 63.
opplakbriefje; 66. gymnastiektoestel; 67. los en pulverig; 69.
sociaal economische raad (afk.); 71. ontkenning; 73. familielid;
74. zwemvogel; 75. eigenaardig; 78. stof met schadelijke werking; 80. slaghout bij cricket; 82. kunstmatige inseminatie (afk.);
85. dierengeluid.

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. voorjaarsbloem; 7. groente voor de soep; 12.
rekenopgave; 13. plaats in Noord-Holland; 14. nachtroofvogel;
15. veiligheidsraad (afk.); 17. hete vulkaan vloeistof; 19. uitstapje (trip); 21. Rolls Royce (afk.); 22. oude wijnmaat van vier
ankers; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. bezit van een boer; 28.
uiting van verkoudheid; 30. Ned. luchtvaartmij. (afk.); 31. verhoogde muzieknoot; 32. Europeaan; 33. godin van het onheil;
35. blaasinstrument; 37. gong; 38. eilandengroep in de Atlantische oceaan; 41. aanhechting van twee stukken; 42. lopen
voor je conditie; 44. behaagziek; 46. inham van een zee; 47.
Engelse lengtemaat; 48. voormalige vorst van Monaco; 49.
familielid; 50. Baltische taal; 52. ver naar beneden; 54. inspuiting van vocht; 56. cafébuffet; 58. waadvogel; 61. landcode van
Israël 62. betaalloket; 64. een zekere; 65. marterachtig dier; 67.
pasvorm; 68. wandversiering; 70. kampeerverblijf; 72. roem en
aanzien; 73. historische infanterist; 76. nieuw (Lat.); 77. godsdienst (afk.); 78. hoffeest; 79. schaaldier; 81. laag getij; 82.
horizon; 83. jaargetijde; 84. streling; 86. groot zoogdier; 87.
gemalen biefstuk.
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Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 12 januari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam,
adres en telefoonnummer.

Puzzel lekker mee en maak kans op een
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Santpoort-Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie
en Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur

en figuurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Pittig windje op 5 januari
IJmuiden - Geen strenge vorst zoals 25 jaar geleden, een dag na de Elfstedentocht. Maar wel guur, regenachtig, meestal grauw en vooral ook stormachtig, getuige deze foto van Erik Baalbergen. De
koppen van de Noord- en Zuidpier hebben hun spoelbeurtje weer gehad!

JANUARI

2021 IN BEELD

Buko nieuwe
sponsor Telstar
De komende jaren prijkt de naam Buko op
de gevel van het Telstarstadion en op de
shirts van de spelers. Eigenaar Dick Burger
tekende de laatste dag van 2020 een sponsorcontract voor tweeënhalf seizoen.
Foto: Bos Media Services

Eerste vaccinaties
gezet in RKZ
Op donderdag 7 januari zijn in Beverwijk
de eerste vaccinaties gezet bij ongeveer
200 medewerkers van het Rode Kruis
Ziekenhuis uit de acute zorg. Medewerkers van het RKZ zijn erg opgelucht dat het
vaccineren is begonnen. Foto: aangeleverd

Boa’s krijgen
korte wapenstok

De avondklok
wordt ingevoerd

Vanaf 4 januari beschikken de boa’s in
Velsen over de korte wapenstok, als onderdeel van hun veiligheidsuitrusting. Velsen
is een van tien gemeenten die het handhaversteam hiermee mag uitrusten, in het
kader van een pilot. Foto: gemeente Velsen

Op 23 januari gaat de avondklok in. De
maatregel zou in eerste instantie gelden
tot 10 februari, maar werd meerdere keren
verlengd tot uiteindelijk 28 april. Vanaf 31
maart werd de avondklok een uurtje later
ingezet. Foto: Arita Immerzeel

Politie beëindigt
demonstratie

Angst voor
plunderingen

Op last van de gemeente maakt de politie
op 9 januari al na korte tijd een einde aan
een demonstratie van Defend IJmuiden. Ze
protesteerden tegen de zogenoemde indirecte vaccinatieplicht maar hielden niet
genoeg afstand van elkaar.
Foto: Ton van Steijn

De verschrikkelijke beelden van de vernielingen en plunderingen in diverse grote
steden zijn de Velsense ondernemers ook
niet ontgaan. Diverse winkeliers hebben
voorzorgsmaatregelen getroffen om hun
waar te beschermen. Foto: aangeleverd

FEBRUARI
Dagenlang
sneeuwpret

BTAC wint IJmond
Duurzaam Award

Sneeuw! Wat een feest, voor heel veel
mensen en vooral ook voor kinderen. Even
geen corona, maar lekker buiten genieten
van al het vertier dat dat witte koude
goedje met zich meebrengt. Foto: Jeroen
van Duijn

Het IJmuidense bedrijf BTAC Solutions
heeft de IJmond Duurzaam Award 2021
gewonnen. Vanwege het idealisme van
eigenaar Willem Jonkman, zijn motivatie
om voor de toekomstige generaties te
verduurzamen en zijn bevlogenheid.
Foto: aangeleverd

De ooievaars
zijn er weer

Jochem Dobber
derde op NK

Twee ooievaars hebben het nest bij de
hoeve Duin en kruidberg in Santpoort
weer gevonden. Ze lijken elkaar geen blik
waardig te gunnen maar het komt goed,
een paar maanden later vliegen de jongen
uit. Foto: Ton van Steijn

Jochem Dobber uit Santpoort is derde
geworden op de 400 meter op het NK
Indoor Atletiek in een PR van 46,51
seconden. Later dit jaar pakt hij met drie
andere atleten goud op het EK Indoor en
het WK in Polen op de 4 x 400 meter en
zilver op de Spelen. Foto: Atletiekunie

Basisscholen
weer open

Februaristaking
herdacht

Na bijna acht weken dicht te zijn geweest
vanwege corona, zijn overal in het land
basisscholen weer opengegaan. De slee is
dezer dagen een populair vervoermiddel
om mee naar school te gaan, zoals hier bij
CBS Het Kompas. Foto: aangeleverd

Op het Jan Brasserplantsoen in VelsenNoord leggen Nico van Nijendaal namens
Lokaal FNV IJmond en Conny Braam van
het Jan Bonekamp Herdenkingscomité
tijdens een korte plechtigheid bloemen ter
nagedachtenis aan de Februaristaking op
25 en 26 februari 1941. Foto: Ton van Steijn

Samen maken we
Haarlem-IJmond een stukje
mooier, sportiever, gezelliger,
socialer en duurzamer.

We bedanken al onze partners voor de samenwerking
in 2021en wensen iedereen
een fantastisch 2022 toe!

A.D.O. ‘20, A.M.H.C. Rood-Wit, ADO’20, Akrides, Alliance ‘22, AYOP, Suomi, B.C. Heemskerk, B.H.C. Overbos, B.V.V. de Kennemers, Badmintonclub-Velsen,
Badmintonvereniging Wijk aan Zee, BCS , bedrijf en samenleving, Beterbusiness, Beverwijkse Harmoniekapel, BHC Overbos, Bibliotheek Zuid-Kennemerland,

Samen maken we
Bridgevereniging Velsen, Senzala de Santos, Songs for You, Mannenkoor IJmuiden, Close2u, Elza-Boules, Cultuurhuis Heemskerk, Dahlia Vereniging Bloemendaal,
Haarlem-IJmond een stukje
Damclub IJmuiden, Just Dance , De Vishal, Dorpsvereniging Velserbroek, Dusty Foundation, EHBO Uitgeest, Santpoort , Elfregi Helen Keller, F.C. Velsenoord,
We
bedanken
al onze
partmooier,
sportiever,
gezelliger,
F.C.C. Wijkeroog, Fabo
Hobbyvereniging
Uitgeest, FC Uitgeest,
Golfclub Mariënweide, R.K.G.
v. Velsen,
Unitas, H.C. Haarlem,
H.C.V.’90, H.T.V.
Assumburg,
H.T.V. de Hulstenaar, Haarlemsche Jachtclub, Haarlemsche Korfbalclub Haarlem, H.L.T.C., HMHC Saxenburg, Reddingbrigade Haarlem, Zandvoort, Heemskerk, Ijmuiden,
ners voor de samenwerking
socialer en duurzamer.
Bloemendaal, Wijk aan Zee, D.S.S., HCV ‘90, Hart in Beweging Kennemerland, HBC gymnastics, HBSV Assumburg, HC Spaarndam, het muzikaalgezelligheidskoor,
Historische Kring Velsen, Hockey Club Spaarndam, Kinheim, RCH-Pinguins, Houtsche Rugby
Club, HSV
ODIN ‘59, Humanitas
Zuid Kennemerland,
inFootball
2021en
wensen
iedereen
IJsclub Kees Jongert, IJsclub Nova Zembla, IJsclub Uitgeest, PUK, JINC, K.H.C. Strawberries, K.H.K.v.O “Oud Goud”, Atletiekvereniging Holland, Katholieke
een fantastisch 2022 toe!
Vrouwenbeweging, Vrouwenbeweging Uitgeest, Harmonie Kapel Oud Goud, Kennemer Theater, KHC Strawberries, ‘Kindervreugd’, Koninklijke Roei- en Zeilvereniging

Biljartvereniging Onder Ons, BOC, Bridgeclub Heemskerk, Bridgeclub Klein Slem Heemskerk, Bridgen op Maandag, Bridgevereniging Spaarndam, Bridgevereniging UTD,

Het Spaarne, Stormvogels, L.T.C. D.E.M., L.T.C. De Heerenduinen, L.T.C. Eindenhout, L.T.C. Groeneveen, L.T.C. Hofgeest, L.T.C. Eindenhout, Marco Polo Waterscouts,
MHC Houdt Braef Standt, MHC ‘Uitgeest’, MTB Spaarnwoude, De Jonge Stem, Unidos, St.Caecilia, Muziekvereniging IJmuider Harmonie, Soli, St. Caecilia, Nachtwacht
Haarlem, De Zonnebloem Spaarndam, Ijmuiden, Beverwijk, Spaarndam en Velserbroek, Oranjevereniging Beverwijk en Driehuis, P.U.IJ., P.U.K., Passage, christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging, Petanque Union IJmond, Popkoor Multi Vocaal, R.F.C. Haarlem, R.K. Harmonie De Spaarnebazuin, R.K.V.V. Velsen, Racing Club
Heemstede, Rederijkerskamer Vondel, Respo, Rode Kruis Kennemerland, Rugbyclub The Smugglers, Dschen Dui, Schaakclub Santpoort, Scheeps Modelbouw Groep
IJmond, NJV de Haven, Wiawaha Velsen-zuid, De Klavierschippers, Skatebaan Wijk aan Zee SAWAZ, Ski Racing Heemskerk, SMASH, Smashing Velsen ‘96, Speeltuin
Centrale Beverwijk, Speeltuinvereniging Ramplaankwartier, Spoor Discovery & Development, Sportsupport Haarlem en Inholland, Alliance ‘22, Full Speed,
Buurt- en Clubhuiswerk d’Evelaer, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Paardrijden gehandicapten in het Zadel, De IJmondtrekkers, Sint Nicolaas Comité IJmuiden,
Uitgeester & Akersloter molens, Vrienden Kennemer Invaliden Sportclub, Stedelijk Gymnasium Haarlem, “De Stierop”, Michiel Adriaenszn de Ruyter, Vrienden van
de Bosch en Hovenschool, ASK, Balletclub Uitgeest, Bevrijdingspop, d’ Evelaer, Stompe Toren, Cultuurcentrum Heemskerk, De Baan, De Delta Singers, De Nieuwe
Muziekschool Uitgeest, De Wereld kindertheater, Divertimento, DOCK Haarlem, Dorpscentrum Spaarndam, Dorpsfeest Driehuis, Dusty Foundation, Faciliteiten Wijkraad
Molenwijk, Fonds Hartewensen, Forza4Torre, Stichting Hart, Hart voor Velserbroek, Havenfestival IJmuiden, Het Muzikaal Gezelligheidskoor, Honkbalweek Haarlem,
Hospice Groep M-K, IJmond Nieuws, Inloophuis Kennemerland, Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland, de Boogaerd, De Jonge Stem, Kunstijsbaan Kennemerland,
Kunstzinnige en Culturele Vorming Beverwijk, MTB-Spaarnwoude, MuzIC, Noedels, O.I.G./I.H.D., OWZ-OEZA, ParkLab, Patronaat, Plug in, Positive Minds, Schaatsbaan
Beverwijk, Schoolfonds Aloysius, Scouting Brigitta, SKUAT, Speeliomare, Speeltuin Santpoort, Speeltuin Zeewijk, Sportieve Buren, Surf Project, t Mosterdzaadje,
Techniekcampus Techport, Tennispark W.O.C., The Fat Lady, Triple Threat , Kennemer Invaliden Sportclub, la Passe,
Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond, Welzijn Beverwijk, Welzijn Velsen, WIJ Heemstede, WN2000, Zeeverkennersgroep
Sint Jozef, Zomerpodium Heemskerk, Zwembad De Zien Uitgeest, SurpriSing, SV Terrasvogels, Symfonisch blaasorkest
Heemstede, Telstar 1963 N.V., Tennisver. Spaarndam, Terrasvogels, Time Square, de Veste, Vondel Uitgeest,
IJmuiden T.V.IJ., Uitgeester Harmonie, v.v. SVIJ, Velser Operagezelschap Bel Canto, Velser Zwemvereniging ,
Snelle Wieken, Eigenwijs, Musicalkids Velsen, Brigitta, Vocal Group Reset, S.V.Y., V.C. Spaarnestad,
V.V. Jonas, V.V.Voluit, Vrouwen van Nu, Welzijn Bloemendaal, Wijcker BC., Zandvoortsche Hockey Club, Oeza.

MAART
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Voortgezet onderwijs deels open

VVD weer de
grootste

Op 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren.
Anderhalve meter afstand, mondkapjes,
ingewikkeld rooster maar wel heel erg blije
leerlingen op het Felisenum.
Foto: aangeleverd

De VVD de grootste, winst voor D66 en
Forum en verlies voor PVV, CDA en de linkse
partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen
op 17 maart. Die landelijke trend is ook in
Velsen zichtbaar. Het opkomstpercentage in
Velsen is 78,03 procent.
Foto: Bos Media Services

Handen vol aan
storm Evert

De brandweercentralisten hebben het
donderdag 11 maart erg druk. Het telefoonverkeer is onophoudelijk: er worden
142 inkomende telefoontjes naar het
112-nummer geregistreerd vanwege storm
Evert. Reclamedoeken en bomen moeten
het ontgelden. Foto: Michel van Bergen

Opschoondag op
Pleiadenschool
Zaterdag 20 maart is het de Nationale
Opschoondag. Leerlingen van de Pleiadenschool pakten vrijdag al vuilniszakken en
prikkers om de buurt zwerfafval-vrij te
maken. De kinderen waren onder de
indruk van het afval dat verzameld werd!
Foto: aangeleverd

Route over de
sluizen weer open
Op 29 maart opent de sluizenroute weer
voor wandelaars en fietsers. Honderden
nieuwsgierige mensen nemen een kijkje bij
het project, dat de wereldpers gehaald
heeft. Foto: Dennis Gouda Fotografie

Online: de Grote
Velsen Quiz

De Grote Velzen Quiz die vrijdag 26 maart
door RTV Seaport en YouTube wordt uitgezonden, is een groot succes. Honderden
Velsenaren doen mee aan de quiz die
wordt gepresenteerd door Nel Luiken en
Dirk van Zonderen. Foto: Erik Baalbergen

APRIL
Buitenbad
weer open

Mr. Frank Visser
in Velsen-Noord

Zwembad De Heerenduinen opent haar
buitenbad weer voor maximaal 6 personen
per 45 minuten. het is barkoud maar de
fanatiekelingen laten zich niet kennen en
zijn blij eindelijk hun baantjes weer te
mogen trekken. Foto: aangeleverd

Mr. Frank Visser is in Velsen-Noord. Bewoners van seniorencomplex De Schulpen
hebben zijn hulp ingeroepen om een ruzie
op te lossen. Al langere tijd maken twee
groepen bewoners elkaar het leven zuur.
Foto: Vincent TV Producties

Rhinovirus bij
De Kruidberg

Vaccinatielocatie
in tennishal

Een paard in de stal van hofstede De Kruidberg aan de Duin- en Kruidbergerweg
blijkt het zeer besmettelijke rhinovirus te
hebben opgelopen. Vier andere paarden
van de stal vertonen symptomen. De stal is
gesloten en de zieke paarden zijn in
quarantaine geplaatst. Foto: Saskia Rutte

In de voormalige tennishal aan de Dokweg
opent de GGD een vaccinatielocatie zodat
Velsenaren in hun eigen gemeente kunnen
worden gevaccineerd. Voorheen moest er
uitgeweken worden naar locaties in
Haarlem, Beverwijk, Amsterdam en
Alkmaar. Foto: Arita Immerzeel

Feest op het
Langevlak

Archeologische
vondsten

Het Langevlak in Zeewijk bestaat 50 jaar. Echt
groots vieren is er natuurlijk niet bij maar
toch maakt het actieve en trotse buurtcomité
er een bescheiden feestje van met leuke
attenties voor alle bewoners. ,,We hebben
een fijn buurtje en zijn er voor elkaar’’, is het
motto. Foto: Ingeborg Baumann

Op het braakliggende terrein aan de
Lagersstraat zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Het gaat om resten
van een nederzetting uit de Romeinse tijd.
Foto: Erik Baalbergen

MEI
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Wachten voor
de veerpont

Terrassen komen
weer tot leven

De Velsertunnel is twee weekenden achter
elkaar afgesloten door werkzaamheden.
Autoverkeer moet daarom gebruik maken
van de Wijkertunnel. De calamiteitenbogen worden vrijgegeven, maar velen
kiezen toch voor de pont wat leidt tot
lange wachttijden. Foto: Ton van Steijn

Eind april mogen de terrassen voor het
eerst sinds maanden weer open. De
bedrijven zijn vol goede moed. Het zijn
veelal de hartverwarmende reacties van
het publiek die de ondernemers motiveren
om opnieuw hun beste beentje voor te
zetten. Foto: Bos Media Services

Weer herdenking
zonder publiek

Afscheid van
boorplatform

Gemeente Velsen organiseerde op een
geheim gehouden tijdstip de plechtigheid
op Plein 1945, omdat deze zonder publiek
moest plaatsvinden. Wind en regen
markeren het moment op deze kille dinsdagmiddag. Foto: Arita Immerzeel

Ruim een jaar lang lag dit enorme boorplatform in de haven van IJmuiden. Nu
gaat het op weg naar Turkije, waar een
sloopbedrijf het gekocht heeft. De Paragon
B391, zoals het platform nu bekend staat,
zal er worden gesloopt.
Foto: Erik Baalbergen

‘Kantje Pikken’
krijgt vorm

Nieuw voertuig
voor Toon

IJmuiden is een stukje mooier geworden.
Twee nieuwe muurschilderingen prijken
op de route naar haven en strand. Ze zijn
aangebracht in het kader van het street-art
project ‘Kantje Pikken’ dat valt onder het
‘Masterplan de Rauwe Loper’ van de
gemeente. Foto: Erik Baalbergen

Toon van Wijnen krijgt dankzij een inzamelingsactie een nieuw elektrisch voertuig.
Toon ruimt al jaren vrijwillig zwerfvuil op in
Santpoort maar zijn oude wagentje kreeg
gebreken. Media-aandacht voor dit
probleem leverde de actie op en Toon is
zeer blij verrast. Foto: Bos Media Services.

JUNI
Het feest kan
beginnen!

Ook in IJmuiden
wateroverlast

Veel straten in Velsen kleuren weer oranje.
Het EK voetbal barst los en de verwachtingen zijn hoog. Nederland wordt poulewinnaar maar strandt in de achtste finale
tegen Tsjechië. De vlaggetjes kunnen de
kast weer in. Foto: Erik Baalbergen

De buien in het weekend rond 20 juni
hebben hun sporen nagelaten in den lande.
Zelfs in IJmuiden, waar we toch wel iets van
water gewend zijn, zijn zondagmorgen,
“the morning after”, de sporen rond de
Kennemerboulevard en het strand zichtbaar. Foto: Erik Baalbergen

Einde Tennishal
Velserbroek

Bulbpompen
teruggeplaatst

Tennissen in Tennishal Velserbroek is
verleden tijd. Bloembollenbedrijf M.
Thoolen is eigenaar van de hal en heeft de
ruimte nodig voor de opslag van de bollen,
alvorens ze geëxporteerd worden.
Foto: archief

Met de grootste drijvende bok van Hebo
Maritiemservice, Hebo-Lift 9, met een hijscapaciteit van 900 ton, wordt de gerepareerde bulbpomp 5 teruggeplaatst in
Gemaal IJmuiden. Nu moet alleen pomp 6
nog teruggeplaatst worden na reparatie.
Foto: Erik Baalbergen

Onrust na
voetbalwinst

Nieuwe radiostudio RTV Seaport

De politie moet na de poulewedstrijden
van Nederland in actie komen op de Lange
Nieuwstraat. Er wordt alcohol gedronken
en vuurwerk afgestoken, vrijwel niemand
draagt een mondkapje en de 1,5-meterregel wordt overtreden.
Foto: Ton van Steijn

Hans Klok verricht de openingshandeling
van de nieuwe radiostudio van RTV
Seaport. De omroep is uit een diep dal
geklommen. Onder leiding van een nieuw
bestuur slaagde men er, met steun van de
gemeente, in om de draad weer op te
pakken. Foto: Bos Media Services

JULI
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Bijzondere
diploma-uitreiking

Zwemvierdaagse
mag doorgaan

De diploma-uitreikingen zijn dit jaar voor
de tweede keer op rij anders dan anders.
Maar daar wordt op de meeste middelbare
scholen bijzonder creatief mee omgegaan.
Zoals deze drive-through uitreiking op het
Ichthus Lyceum. Foto: Arita Immerzeel

Geen disco of andere rand-activiteiten
maar toch lekker vier avonden lang een
zwemfeestje. Niet iedereen kon zich
melden voor deze editie, alleen kinderen
uit het basisonderwijs, om te grote drukte
te voorkomen. Daar maakten 260 kinderen
gebruik van. Foto: Ton van Steijn

Aikido opnieuw
Ned. kampioen

Philip de Roo-prijs
voor de Rozenbeek

Op 3 juli tijdens de Nederlands Kampioenschappen Werkhonden mag de Mechelse
herder Aikido voor de derde keer op rij de
titel Nederlands Kampioen in ontvangst
nemen. Een unieke prestatie in deze tak
van sport. Foto: aangeleverd

Groep 7 van basisschool De Rozenbeek
mag de Philip de Roo-prijs in ontvangst
nemen voor hun idee om kleine zonnepanelen op lantaarnpalen te plaatsen die
ervoor zorgen dat de straten van Nederland duurzaam verlicht worden in het
donker. Foto: Reinder Weidijk

Velsen hockeyt
voor India

IJRB helpt in
rampgebied

Een scholenhockeytoernooi voor India
levert een mooi bedrag van ruim 5000
euro op voor de Bovelander Foundation.
Het toernooi op initiatief van Rotary Club
IJmond wordt gespeeld op de velden van
Strawberries en telt ruim 200 deelnemers.
Foto: aangeleverd

Vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade zijn ingezet om te assisteren bij het
evacueren van inwoners in het zuiden van
Nederland en in België. Door de hevige
overstromingen moesten veel mensen hun
huizen verlaten. Foto: aangeleverd

AUGUSTUS
‘Zomerpret’ voor
Velsense jeugd

Feestje voor
G-voetballers

Van kickboksen tot voetballen, van sportieve spelletjes tot deelname aan een
theaterworkshop en van een escapespel
tot het opnemen van een song in een
echte studio. Onder de noemer ‘Zomerpret’ is er voor de jeugd van Velsen deze
zomer van alles te doen. Foto: aangeleverd

De G-voetballers van Waterloo beleven
woensdag 4 augustus de dag van hun
leven. In het kader van de landelijke actie
‘Coaches on Tour’ krijgen zij die avond training van de trainers van AZ.
Foto: aangeleverd

Olympisch succes
voor Velsenaren

Geslaagde Summer
Park Sessions

Twee Velsenaren vallen in de medailles op
de Olympische Spelen in Tokio: Goud voor
baanwielrenner Matthijs Büchli en zilver
voor atleet Jochem Dobber op de 4x400
meter estafette. Beiden kwamen niet in
actie in de finale zelf, maar wel in de weg
ernaartoe. Foto: Renée Wouwenaar

Toch genieten
in Santpoort
Het is ‘roeien met de riemen die we
hebben’ voor de organisatie van
Dorpsfeest(je) Santpoort. Veel mag niet,
maar van de onderdelen die wel doorgang
kunnen vinden wordt een leuk feestje
gemaakt. Foto: Ton van Steijn

Gemoedelijk, laagdrempelig, professioneel
en vooral zeer geslaagd: de conclusie van
drie dagen Summer Park Sessions in park
Velserbeek. Het nieuwe evenement, een
idee van zanger/acteur Maarten Redeker,
blijkt een schot in de roos te zijn en krijgt
mogelijk een vervolg. Foto: Ton van Steijn

Echtpaar
onderscheiden

Burgemeester Frank Dales reikt op vrijdag
27 augustus 2021 twee Koninklijke onderscheidingen uit aan Jan en Joke Berkhout
voor hun bijzondere verdiensten. Jan en
Joke Berkhout staan altijd voor iedereen
klaar. Foto: Reinder Weidijk
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SEPTEMBER
Uitstoot Tata
in het nieuws

Evenement
‘Ontdek Velsen’

De uitstoot van Tata Steel houdt de
gemoederen in de regio flink bezig. Uit het
nieuwste RIVM-rapport blijkt dat de
protesten van omwonenden bepaald geen
loze kreten zijn. Burgemeester Dales in
Nieuwsuur: ,,Tata moet blijven, maar niet
op deze wijze.’’ Foto: Raymond Robart

Ruim duizend bewoners hebben de activiteiten in de gemeente Velsen (her)ontdekt.
Het evenement ‘Ontdek Velsen’ lijkt
daarmee een schot in de roos te zijn.
Veertig organisaties boden de mogelijkheid een kijkje in de keuken te nemen.
Foto: aangeleverd

Aanleg glasvezel
van start

Pollution
Art Festival

Peter Stam (LGV)
vertrekt

Alternatieve
Vissenloop

Selecta Infratechniek begint met het
aanleggen van glasvezel. In de hele
gemeente worden 21.000 glasvezelaansluitingen gerealiseerd. De eerste kabel gaat
de grond in aan de Dollardstraat. Er wordt
in totaal ongeveer 134 kilometer gegraven
in zo’n 1,5 jaar. Foto: Reinder Weidijk

Peter Stam legt zijn taak als gemeenteraadslid neer. Het 69-jarige raadslid uit
Velsen-Noord maakte, met een tussenpauze van een jaar, twee keer deel uit van
de fractie van Velsen Lokaal. Een jaar
geleden sloot hij zich aan bij de fractie van
LGV. Foto: gemeente Velsen

In Velsen, Heemskerk en Beverwijk zijn
onder de noemer Pollution Art Festival
speciale kunstwerken van afval te vinden
die met elkaar verbonden zijn door middel
van een fietsroute. Men wil de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
probleem benadrukken. Foto: aangeleverd

Net als in 2020 kan de Vissenloop niet
doorgaan. Toch wilde de organisatie dit jaar
iets organiseren. Voor 10 euro kunnen deelnemers een route van 10 kilometer kopen.
Aan deze alternatieve Vissenloop nemen
254 mensen deel wat een mooi bedrag
voor KWF opleverde. Foto: aangeleverd

OKTOBER
Eindelijk weer
op de planken

Boom van
Ontmoeting

De leden van musicalvereniging Unidos
hebben er lang op moeten wachten, maar
eindelijk kunnen ze weer doen wat ze zo
graag doen: optreden voor publiek! In de
Stadsschouwburg Velsen geven ze in drie
dagen tijd vijf voorstellingen.
Foto: Henk Groen

De ‘Boom van Ontmoeting’ op het Kennemerplein is gepresenteerd. De boom en de
bankjes kwamen er op initiatief van ChristenUnie Velsen. Doel is inwoners de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten.
Foto: aangeleverd

Bijzondere
Coming Out Day

Felisenum viert
70-jarig bestaan

Traditiegetrouw organiseert de Velsense
Regenboogbrigade ter gelegenheid van
de internationale Coming Out Day een
theatrale talkshow. Gastheer is Paul
Haenen. Er ontstaan mooie, emotionele, en
nog altijd actuele discussies.
Foto: Ton van Steijn

Gymnasium Felisenum viert haar 70ste
verjaardag. Onderdeel van de festiviteiten is
een groepsfoto op het veld voor het schoolgebouw. Tezamen vormen leerlingen en
personeel de Hermeskop, die in het logo
van de school staat. Foto: aangeleverd

Cruiseschip
mét passagiers

Afvalcontainers
op Schiplaan

Voor het eerst na de corona-uitbraak komt
er weer een passagiersschip mét passagiers
door de sluizen. De Spirit of Adventure
komt vrijdag 8 oktober onder ‘mist-ieke’
omstandigheden in de IJmondhaven aan.
Foto: Erik Baalbergen

Met een korte ceremonie worden de
nieuwe ondergrondse afvalcontainers bij
de Schiplaan officieel in gebruik genomen.
De bedoeling is dat bewoners thuis hun
afval al scheiden en het hier vervolgens
gescheiden weggooien.
Foto: Bos Media Services
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NOVEMBER

400ste aﬂevering
Typisch IJmuiden

Monument voor
doodgeborenen

Derde plek voor
Solar Team

Miljoen valt op
de Zandkuil

Het Vattenfall Solar Team met Tanya Spee
en Christiaan Wiers uit Santpoort-Zuid
eindigt als derde in de Solar Challenge
Morocco. De race voerde door de Sahara en
werd gekenmerkt door chaotisch verkeer,
zandstormen en buikgriep. Foto: HansPeter van Velthoven/Vattenfall Solar Team

Het was woensdag 3 november lekker
wakker worden voor zeventien deelnemers
van de Postcode Loterij die meespelen met
postcode 1974 RH (De Zandkuil) in
IJmuiden. Op deze postcode is 1 miljoen
euro van de Postcode Loterij gevallen.
Foto: Jurgen Jacob Lodder

Allerzielen op
Westerveld

Sporen legerfort
gevonden

Vorig jaar kwam de samenkomst met Allerzielen op Westerveld door de toen
geldende coronabeperkingen te vervallen,
maar dit jaar zijn bezoekers weer welkom.
Het levert een mooi en waardig samenzijn
op, bedoeld om dierbare overledenen te
gedenken. Foto: Ton van Steijn

De Romeinen vonden Velsen militair-strategisch veel belangrijker dan tot nog toe
werd gedacht. Bij archeologische opgravingen op de plaats waar nu ongeveer de
Velsertunnel ligt, zijn sporen gevonden van
een castra, een groot Romeins legerkamp.
Foto uit 1964: P. Vons

De 400ste Typisch IJmuiden van Erik Baalbergen staat in de krant. De uit de hand
gelopen hobby van een techneut met een
bijzondere interesse in IJmuiden. ,,Ik wil
mijn interesse delen en niet voor mezelf
houden’’, is zijn motivatie voor al die afleveringen. Foto: Ingeborg Baumann

Wethouder Marianne Steijn onthult op
begraafplaats Duinhof een monument
voor doodgeboren kinderen. Het monument, ontworpen door Dominiek Steinmeijer, biedt een herinneringsplek voor
ontmoeting en geeft erkenning aan al die
kinderen die hier maar kort mochten zijn.
Foto: Ingeborg Baumann

DECEMBER
Dicky Sintenie
onderscheiden

Rauwe loper
verder uitgerold

Voormalig gemeenteraadslid Dicky
Sintenie is onderscheiden met de zilveren
CDA-speld. Het gaat om een bijzondere
onderscheiding, die niet vaak wordt uitgereikt. Dicky Sintenie was jarenlang actief bij
onder andere het CDA Vrouwenberaad.
Foto: aangeleverd

Met het uitrollen van het project ‘De
Rauwe Loper’ wordt de route door de
haven en naar het strand mooier en
toegankelijker voor bezoekers en inwoners. Op diverse plekken worden weer
nieuwe cortenstalen elementen geplaatst.
Foto: Ton van Steijn

Actie voor behoud
boerenbedrijven

ME maakt einde
aan demonstratie

Eerste passagiersschip geschut

Het is weer
stil op straat

Een historisch momentje rond de nieuwe
Zeesluis IJmuiden. Deze tijd wordt er druk
getest in en rond de sluis, maar vrijdag 3
december wordt een passagiersschip
geschut: de 238 meter lange Bolette van
Fred Olson Cruise Lines, onderweg naar
Amsterdam. Foto: Erik Baalbergen

Op zaterdag 18 december gaat het land
weer op slot. Met vrijwel onmiddellijke
ingang wordt een harde lockdown afgekondigd tot in ieder geval 14 januari. De
schade die de omikron-variant van het
virus gaat aanrichten wordt gevreesd.
Foto: Ingeborg Baumann

Een petitie om de boerenbedrijven in Santpoort te behouden, is meer dan 6200 keer
ondertekend en wordt overhandigd aan
gedeputeerde Esther Rommel van de
provincie Noord-Holland.
Foto: Bos Media Services

Een demonstratie op Plein 1945 wordt
zondag 12 december door de ME beëindigd. Burgemeester Frank Dales had kort
daarvoor een noodbevel afgegeven omdat
gevreesd werd voor ernstige verstoring
van de openbare orde.
Foto: Dennis Gouda Fotografie

